
•	 Ano	ang	pinakahigit	na	sakripisyo	ang	nagawa	mo	para	sa	iyong	kapwa?	
Sulit	bang	gawin	iyon?	Bakit	o	bakit	hindi?		

•	 Kung	limpak-limpak	ang	pera	mo,	ano	ang	gagawin	mo	rito?		
•	 Anong	isang	bagay	ang	nais	mong	tanggapin	bilang	regalo	
	 ngayong	pasko?		
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NOTEs

prayEr
•	 Ipanalangin	ang	bawat	isa	sa	inyong	grupo,	na	ang	bawat	
	 pangangailangan	ay	matugunan	ng	labis-labis	at	may	kasaganaan.	
	 Nawa’y	ang	katapatan	ng	Diyos	ang	magbago	sa	ating	pananaw		
sa	pagbibigay	nang	sa	gayon,	ang	bawat	isa’y	makapagbigay	ng	

	 walang	takot.	
•	 Maniwala	sa	Diyos	na	magkakaroon	ka	ng	pagkakataon	upang	
	 sanayin	ang	pagiging	mapagbigay	sa	kapwa	na	may	pangangailangan.	
•	 Hingin	sa	Diyos	na	maraming	tao	ang	mapalapit	kay	Jesus	habang	
isinasagawa	natin	ang	pagiging	mapagbigay	sa	pagtugon	natin	sa	

	 kanilang	mga	pangangailangan.	

sO WHaT
•	 Ayon	sa	aklat	ng	Genesis	12:2,	bakit	nais	ng	Diyos	na	tayo	
	 ay	pagpalain?	
•	 Sa	panahon	ng	pangangailangan,	ano	ang	pauna	mong	tugon?	
Kanino	ka	muna	lumalapit?		Paano	nito	ipinakikita	ang	iyong	
seguridad	sa	pera	at	pagbibigay?

•	 Ang	iyong	pera	ba	ay	nasasakupan	ng	Pagkapanginoon	ni	Jesus?	
Bakit	o	bakit	hindi?	Kapag	ang	Diyos	ay	nangusap	sa	iyo	na	
magbigay,	paano	ka	ba	tumutugon?	

NOW WHaT
•	 Kumusta	na	ang	iyong	pagbibigay	ng	ikapu	at	mga	alay?	Ano	ang	
maaari	mong	gawin	upang	sumunod	ng	lubos	at	para	sa	ikasisiya	

	 ng	Diyos	sa	mga	bagay	na	ito?			
•	 Sino	sa	mga	tao	sa	paligid	mo	ang	sa	palagay	mo	ay	may	
pangangailangan?		Paano	mo	sila	matutulungan	sa	linggong	ito?			

•	 Anong	mga	praktikal	na	kaparaanan	ang	maaaring	mong	gawin	
upang		isagawa	ang	pagkamapagbigay	sa	iglesiya,	iskwelahan,	o	
sa	iyong	komunidad?	Paano	mo	magagamit	ang	mga	ito	upang	
ipakilala	sila	sa	ating	mapagbigay	na	Diyos?	

Labis-labis na 
pagkamapagbigay
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Kayong mga nasa Corinto ay nangunguna sa lahat ng bagay—
malakas ang inyong pananampalataya, magaling kayong 
magturo, marami kayong alam, masipag sa paglilingkod sa 
Diyos, at malaki ang inyong pag-ibig sa amin. Kaya gusto namin 

na manguna rin kayo sa pagbibigay. 2	CorINto	8:7

(BASAHIN	DIN	ANG	2	CorINto	8:1-7.)

Ang pagkamapagbigay ay bunga ng biyaya ng Diyos.  
1Ngayon mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang ginawa ng mga iglesiya 
sa Macedonia dahil sa biyaya ng Diyos sa kanila. 2Kahit na dumaranas sila ng 
maraming pagsubok, masayang-masaya pa rin sila. Kaya nga naging lubos 
silang mapagbigay sa kabila ng kanilang matinding kahirapan. 2	CorINto	8:1,2

Sabi	sa	isang	makabagong	kasabihan,	“Hindi	mo	maaaring	ibigay	ang	wala	
sa	iyo.”	totoo	ito,	ngunit	madalas	nagiging	hadlang	ito	upang	tayo’y	
malayang	makapagbigay	ng	may	pagtitiwala.	Maliban	na	lamang	kung	
naunawaan	natin	at	naranasan	ang	pagkamapagbigay	ng	Diyos,	doon	
lamang	tayo	makapagbibigay	nang	may	pananalig	(2	Corinto	8:9).	
Alalahanin	kung	papaano	naging	mapagbigay	ang	Diyos	sa	iyo	noon.	
Paano	ito	makakatulong	na	baguhin	mo	ang	iyong	pag-uugali	
sa	pagbibigay?	
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Ang pagkamapagbigay ay hindi nakasalalay sa 
katayuan mo sa buhay. 
2Kahit na dumaranas sila ng maraming pagsubok, masayang-masaya pa 
rin sila. Kaya nga naging lubos silang mapagbigay sa kabila ng kanilang 
matinding kahirapan. 3Makapagpapatotoo ako sa inyo na kusang-loob silang 
nagbigay at higit pa nga sa kanilang makakaya. 4Sapagkat sila na mismo ang 
paulit-ulit na nakiusap sa amin na bigyan sila ng pagkakataong makatulong 
sa mahihirap na mga mananampalataya. 2	CorINto	8:2-4

Sa	katunayan,	ipinakita	ng	mga	taga-Macedonia	ang	kakaibang	pagtugon	
sa	kabila	ng	kanilang	matinding	kahirapan—sila’y	mayamang	nagsipagbigay.	
Bakit	kaya	nagkaganon?	Ito	ay	dahil	alam	nila	kung	Sino	ang	kanilang	
tagapaglaan;	hindi	nila	tiningnan	kung	hanggang	saan	ang	kanilang	
makakaya	ngunit	tiningnan	nila	ang	kakayahan	ng	Diyos!	Kapag	panatag	ka	
na	ang	Diyos	ang	iyong	Pinagmumulan,	ano	ang	kaya	mong	ibahagi	sa	iba?

Ang pagkamapagbigay ay tatak ng  
isang mananampalataya.  
At higit pa nga sa aming inaasahan ang kanilang ginawa, dahil una sa lahat, 
inialay nila ang kanilang mga sarili sa Panginoon at sa amin, ayon sa kalooban 
ng Diyos.	2	CorINto	8:5

Ang	mga	taga-Macedonia	ay	napapabilang	sa	Diyos	bago	pa	sila	naging	
mapagbigay.	Kilala	nila	kung	Sino	ang	kanilang	sinusunod	at	pinaglilingkuran.	
Hindi	na	nakakapagtaka	na	nakikita	rin	sa	kanilang	buhay	ang	katangian	ng	
mapagbigay	na	Diyos.	Nakikita	sa	iyo	kung	gaano	mo	sinusunod	ang	Diyos.	
Ano	ang	nakikita	ng	kapwa	mo	sa	iyong	buhay?

2

WHaT
Ang	iglesiya	sa	Macedonia	ay	nagsilbing	halimbawa	ng	pagkamapagbigay.		Ano	nga	
ba	ang	pagkamapagbigay?	Ayon	sa	diksyonaryo	ng	oxford,	ang	kahulugan	nito	ay	
“pagbibigay	na	higit	pa	sa	hinihingi	o	sa	kakailanganin.”		Ating	tunghayan	kung	ano	
ang	paliwanag	at	pakahulugan	ng	Bibliya	sa	pagkamapagbigay.		


